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INTRODUCERE 
 

 Şcoala este spaţiul în care trebuie să se întâlnească profesorii, elevii şi părinţii, formând acea triadă ce pune bazele 

viitorului OM. Cele trei elemente sunt legate indestructibil şi creează o dependenţă justificată între acestea. 

 Profesor este acela ce are destulă cunoaştere a unei materii, dar şi abilitate profesională în a se face înţeles de 

învăţăcei şi colaborează cu succes cu alţi adulţi- fie ei colegi sau părinţi. Măsura valorii cadrului didactic este dată de 

succesul relaţiei profesionale cu elevii şi părinţii acestora. Succesul profesorului este direct proporţional cu succesul elevului.  

 Elevii sunt cei care ne aduc satisfacţii, sau din contră, ne arată propriile limite. Ei sunt cei care ne încurajează să 

descoperim partea frumoasă, ludică din copii, chiar dacă în clase sunt şi ceilalţi colegi ai lor, ce au nevoie de atenţie sporită 

în a-i trata, în a relaţiona cu ei. Elevii muncitori, ambiţioşi, dispuşi la un efort intelectual (deşi în minoritate faţă de cei ce 

ne provoacă în a-i integra în clasele ce creionează profilul unei şcoli incluzive), dau sens meseriei şi valoare muncii noastre. 

Pentru elevi, toţi profesorii predau, ascultă şi notează. Pentru ei contează acei profesori deosebiţi, care-i fac să iubească o 

disciplină de dragul cadrului didactic, oricât de grea este materia pedată. Copiii respectă regulile dacă suntem consecvenţi în 

a le impune şi a le verifica. Altfel, pentru ei, „regulile sunt făcute pentru a fi încălcate”, ceea ce nu e de dorit. 

 Părinţii sunt buni colaboratori ai şcolii, doar dacă profesorii sunt o sumă de calităţi umane şi profesionale. Pentru un 

părinte, orice profesor poate să predea o lecţie, dar un profesor deosebit este cel care îşi arată omenia şi empatia cu elevii, 

cu micile/marile lor probleme. Părinţii ştiu că orice profesor evaluează, pune note, dă lucrări şi teze, dar un profesor 

strălucit este acela care justifică anumite acte pe care le face la nivelul unui colectiv, nelăsând să planeze o anumită 

suspiciune cu privire la o evaluare subiectivă.  

 Fiţi aşadar acei profesori străluciţi, care să fiţi respectaţi, apreciaţi, căutaţi şi preferaţi ca profesori şi chiar diriginţi de 

colective de părinţi.  

 Fiţi acei profesori străluciţi, care să scoateţi din copiii cu putere de muncă performanţe, ce vă vor construi un renume 

printre ceilalţi colegi din oraş. 

 Fiţi ambiţioşi, fiţi corecţi, fiţi empatici, fiţi PROFESORI! 

 Acesta e şcoala în care trebuie să coexistăm profesori-elevi-părinţi şi care să fim cei trei piloni ai unei şcoli, ce dă sens 

cuvintelor educaţie, performanţă  şi valoare. 



I.ASIGURAREA RESURSELOR 

NECESARE ÎN PROCESUL DIDACTIC 



Personal didactic 

PROFESORI: 

18 

PROFESORI PENTRU 
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR: 

    13  

MASTER/ 
CURSURI 

POSTUNIVERSITARE: 
10 

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR-  

4 absolvenţi de master 

• Informatician; 

•Adminisrator; 

•administrator financiar; 

•secretar –şef: 

•bibliotecar  (1/2); 

PERSONAL NEDIDACTIC 

• îngrijitori (3,5); 

•munictori întreţinere (3); 

•paznici (2); 



3 clase 
pregătitoae 

3 clase  

I 

2 clase  

a II-a 

3 clase  

a III-a 

3 clase 

a IV-a 

La învățământ primar:  

La învățământ gimnazial: 

2 clase 

a V-a 

2 clase 

a VI-a 

2 clase 

a VII-a 

2 clase 

a VIII-a 
8 clase 



 La începutul anului școlar au fost înscriși 517 elevi (la ciclul primar: 

335 şi 182 elevi la gimnaziu). Comparativ cu alți ani, migrația elevilor 

spre alte școli nu a mai fost atât de evidentă, observându-se, mai 

degrabă, o mobilitate a elevilor la clasele paralele (4 elevi), şi o migraţie 

a copiilor în alte localităţi (7 elevi, inclusiv elevii plecaţi în străinătate). 

  

I.a.2. Elevi.  



Clasa 
Nr elevi înscrişi 

la începutul anului 
Ne elevi  Nr. elevi 

existenţi 

 

Pe nivel de clase 
Pe ciclu de 

învăţământ 
plecaţi veniţi 

CP A 24 - - 24 68 de elevi, 

cu o medie de  

22,66 elevi/clasă 

333 

elevi 

CP B 18 1 - 17 

CP C 28 1 - 27 

1A 30 - 1 31 67 de elevi , 

cu o medie de  

22,33 elevi/clasă; 

1B 16 - 1 17 

1C 18 - 1 19 

2A 30 1 2 31 50 de elevi, cu o 

medie de  

25 elevi/clasă 2B 21 3 1 19 

3A 32 - - 32 86 de elevi, cu o 

medie de  

28,66 elevi/clasă; 

3B 27     27 

3C 29 2   27 

4A 25 - - 25 62 de elevi, cu o 

medie de  

21 elevi/clasă 

4B 25 - - 25 

4C 11 - 1 12 



Clasa 
Nr elevi înscrişi 

la începutul anului 
Ne elevi  Nr. elevi 

existenţi 

 

Pe nivel de clase 
Pe ciclu de 

învăţământ 
plecaţi veniţi 

5A 20 - - 20 39 de elevi, cu o 

medie de  

19,50 elevi/clasă 

181  

elevi 

5B 18 - 1 19 

6A 27 2 - 25 36 de elevi, cu o 

medie de  

18 elevi/clasă 6B 12 2 1 11 

7A 27   2 29 55 de elevi, cu o 

medie de  

27,50 elevi/clasă 7B 27 1   26 

8A 24 - - 24 51 de elevi, cu o 

medie de  

25,50 elevi/clasă 8B 27 - - 27 

Total  517 13 11     514 elevi 



 

Forma de învăţământ 

Nr. de elevi Cost cf HG 

9/2015 

 

Finanţare 

Ciclu primar 331 1.923 636.513 

Ciclu primar integrat 5 3.269 16.345 

TOTAL PRIMAR     652.858 

Ciclu gimnazial 178 2.520 448.560 

Ciclu gimnazial integrat 3 4.284 12.852 

TOTAL GIMNAZIU     461.412 

TOTAL CHELT. DE PERSONAL 517   1.114.270 

        

Învăţământ gimnazial 301-800 elevi 

urban 

517 361 186.637 

TOTAL CHELT. MATERIALE 517   186.637 

I.b. Resurse materiale 

Situaţiile prezentate sunt atribuţiile  

contabilului-şef, ec. Iulia Tărăboi 



Modul de calcul al bugetului 

la cheltuieli de personal, pe anul 

2014, calculat în ianuarie 2014, 

conf. H.G. 1165/2013: 

Forma de învăţământ Nr de 

elevi 

Cost cf HG 

1165/2013 

Finantare 

Ciclu primar 301 1.902 572.502 

Ciclu primar integrat 3 3.233 9.699 

TOTAL PRIMAR     582.201 

 Ciclu gimnazial 198 2.492 493.416 

Ciclu gimnazial integrat 2 4.237 8.474 

TOTAL GIMNAZIU     501.890 

  

TOTAL CHELT. DE PERSONAL 

  

504 

    

1.084.091 

Situaţia bugetului aferent anului: 
Suma 

solicitată 

conform 

necesarului 

Suma 

calculată 

conform 

standardelor 

Suma 

alocată 

prin H.C.L. 

Ian.2014 

Suplimentare 

trim.IV.2014 

Buget final 

2014  

Plăţi 

efectuate 

2014 

DEFICIT 

  

2014             

1.475.700 1.084.091 1.084.000 250.575 1.334.575 1.334.575 -250.575 

2015             

1.381.800 1.114.270  1.114.270    -267.530 



NR. CRT. CHELTUIELI SUMA 

A SALARII 1.174.479 

1 SALARIILE PERSONALULUI 944.850 

2 CONTRIBUŢII LA BUGETUL DE STAT ŞI ASIGURĂRI SOCIALE 229.629 

3 DIN CARE: DIFERENTE AFERENTE ANILOR ANTERIORI 506.523 

B BUNURI ŞI SERVICII 60.846 

1 Energie electrica şi termică 12.383 

2 Apă şi servicii de salubritate 9.763 

3 Transport elevi  (Ţarna Mare) - combustibil 6.000 

4 Furnituri birou 2.129 

5 Telecomunicaţii 1.595 

6 Reparatii microbuz transport elevi 6.577 

7 Taxe pentru autovehiculul de transport elevi (asigurări, I.T.P., etc.) 3.071 

8 Materiale curăţenie şi igienizare 2.630 

9 Materiale pentru mici reparaţii instalaţie sanitară, electrică, etc. 1.724 

10 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii (taxe pentru servicii de mentenanţă şi service 

calculatoare şi programe informatice) 

3.060 

11 Cheltuieli perfecţionare personal nedidactic (persoană resp.parc auto) 1.699 

12 Obiecte inventar – U.P.S secretariat, boxe AEL 357 

13 Cartuşe şi refilluri imprimante şi copiatoare 1.520 

14 Servicii pază 8.338 

C TRANSPORT 5.200 

1 Navetă cadre didactice 2.751 

2 Delegaţii 847 

3 Navetă elevi 1.602 

D BURSE  4.200 

E INVESTIŢII, REPARAŢII 95.679 

1 11 Calculatoare 18.700 

2 1 Videoproiector 1.750 

3 Mobilier vestiar sala sport 1.929 

4 Reparatii parchet sala sport 18.300 

5 Parc joaca copii - echipament 55.000 

TOTAL 1.340.404 



I.B.2. ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR „ARTUR GOROVEI” FĂLTICENI 

Nr.Crt Clasa Suma donată TOTAL 

1. Clasa pregatitoare A 15+350 365 

2. Clasa pregatitoare B 15+150 165 

3. Clasa pregatitoare C 15+420 435 

4. Clasa I-a A 15+495 510 

5. Clasa I-a B 15+30 45 

6. Clasa I-a C 15+340 355 

7. Clasa a II-a A 15+605 620 

8. Clasa a II-a B 15+45+372 432 

9. Clasa a III-a A 15+50+440 505 

10. Clasa a III-a B 15+500 515 

11. Clasa a III-a C 15 + 30+480 525 

12. Clasa a IV-a A 15 15 

13. Clasa a IV-a B 15+70+25+355+100 565 

14. Clasa a IV-a C 15+160+20 195 



15. Clasa a V-a A 15+140 155 

16. Clasa a V-a B 15 + 30+160 205 

17. Clasa a VI-a A 15+500 515 

18. Clasa a VI-a B 15+80 95 

19. Clasa a VII-a A 15+460 475 

20. Clasa a VII-a B 15+410 425 

21. Clasa a VIII-a A 15+180 195 

22. Clasa a VIII-a B 15 + 25+300 340 

        

  Total încasari sem.I   7.652 

  Sold 15 sept.2014   5.886,45 

  Încasări decl.230/2013   5.310 

  Încasări decl.230/2014   4.152 

        

  Total încasări   23.000,45 

Total cheltuieli 5.032,42 

Sold  sem.I  17.968,03 lei 

Din sumele încasate s-au facut cheltuieli pentru: 

  

- Procurarea unui videoproiector – 1.750 lei 

- Chitanţiere pentru asociaţie –           15 lei 

- Cheltuieli mici reparaţii –                 350 lei 

- Aparat laminat documente –           270,32 lei 

- Fanioane personalizate –            1.122,20 lei 

- Becuri şi soluţie parbriz pentru microbuzul şcolii – 137 lei 

- Sprijinirea şcolii în organizarea serbării de „Moş Crăciun”,– 

536,60 

- Mape plastifiate pentru portofoliul oferit invitaţilor – 225 lei 

- Hârtie cartonată pentru listare pliante – 62,50 lei 

- Costume program artistic clasele mici – 399,80 lei 

- Comisioane bancare –                           164 lei 



 Implicarea la nivelul claselor a colectivelor de părinţi, contribuind din fonduri proprii la 

îmbunătăţirea condiţiilor din clasă : 

 

- Clasa a V-a B, prof. Balaci Gheorghiţa: zugrăvirea sălii de clasă;placarea cu gresie a pervazelor; dotarea cu cuiere pentru 

haine; 

- Clasa I B, prof. Negre Simona: dotarea salii de clasă cu un postament,vopsirea dulapului și a băncilor; 

- Clasa I C, prof. Oşlobanu Mariana: achiziționarea unei table magnetice, cartuş/rezerve, a unui laminator şi a foliilor de 

laminat; 

- Clasa a VIII-a B, prof. Haidău Adelina şi prof. Cepoi Oana: realizarea expoziţiilor cu diferite tematici; 

- Clasa pregătitoare B, prof. Tofan Victor: achiziționarea unei  imprimante; 

- Clasa IV A, prof. Tofan Mioara: dotarea clasei cu calculator și imprimantă din fonduri proprii; 

- Clasa IV B, prof. Clipa Dumitriţa: achizitionarea unei imprimante, a unui sistem audio, cu fonduri de la părinți; 



II.PROCESUL   DE     ÎNVĂŢĂMÂNT 

Motto: 

"Il poţi învăţa pe un elev o lecţie pe zi ; 

 dar dacă îl educi să înveţe din curiozitate, el va 

continua să înveţe toată viaţa ." 

(Clay P. Bedford) 



II.a. Situația la învățătură și purtare, la sfârșitul semestrului I 

Clasa   

Elevi inscrisi la 

inceput de an 

Elevi ramasi la 

sfarsitul 

semestrului 

Numar elevi 

promovati 
TOTAL PROMO-VATI 

(%) 

Din care: Promovati pe medii: Corigenti la: 

1 2 3 5 6 

Total Total Total S B FB 1 obiect 

CPA 24 24 24         

CPC 28 27 27         

CPB 18 17 17         

TOTAL 70 68 68 100 0 0 0 0 

1A 30 31 31     2 29   

1B 16 17 17   1 4 12   

1C 18 19 19     1 18   

 TOTAL 64 67 67 100.00 1 7 59 0 

2A 30 31 29       29 2 

2B 21 19 19     1 18   

  TOTAL 51 50 48 96.00 0 1 50 1 

3A 32 32 32     4 28   

3B 27 27 27     1 26   

3C 29 27 27     2 25   

  TOTAL 88 86 86 100.00 0 7 79 0 

4A 25 25 25   4 6 15   

4B 25 25 25     7 18   

4C 11 12 12   2 4 4   

  TOTAL 61 62 62 100.00 6 17 37 0 

 TOTAL CP,  I-IV 334 333 331 99.40 7 32 225 3 



Clasa   

Elevi 

inscrisi la 

inceput de 

an 

Elevi ramasi 

la sfarsitul 

semestrului 

Numar 

elevi 

promovati 

TOTAL 

PROMOVATI 

(%) 

Din care: Promovati 

pe medii: 
Corigenti la: 

1 2 3 5 6 

Total Total Total 5-6.99 7-8.99 9-10 
1 

obiect 

2 

obicte 

3 

obiecte 

4 

obiecte 

Cu situatia 

scolara 

neincheiata  

5A 20 20 19   1 10 8   1       

5B 18 19 17     11 6 1       1 

 TOTAL 38 39 36 92.31 1 21 14 1 1 0 0 1 

6A 27 25 25   1 13 11           

6B 11 11 7   1 4 2 2 1   1   

 TOTAL 38 36 32 88.89 2 17 13 2 1 0 1 0 

7A 27 29 25   3 17 5 2   1   1 

7B 27 26 19   1 14 4 4 1 1 1   

 TOTAL 54 55 44 80.00 4 31 9 6 1 2 1 1 

8A 24 24 15   9 5 1 7     1 1 

8B 27 27 24   1 11 12   1 1   1 

 TOTAL 51 51 39 76.47 10 16 13 7 1 1 1 2 

 TOTAL  

   V-VIII 181 181 151 83.43 17 85 49 16 4 3 3 4 



II.b. Frecvenţa elevilor 
 

 În semestrul I, d-na prof. Negre Simona şi-a propus următoarele obiective cu privire la scăderea 

absenteismului în rândul elevilor de ciclul primar: integrarea tuturor  copiilor de vârstă şcolară şi formarea unei 

atitudini favorabile faţă de şcoală; asigurarea unei bune colaborări a şcolii cu familia. 

 La clasele V-VIII, d-na prof. Haidău Adelina prezintă situaţia absenţelor pe clase, după cum urmează: 

Nr.crt. Clasa 
Total 

absențe 

Absențe 

motivate 

Absențe 

nemotivate 

1 a V-a A 103 103      -     

2 a V-a B 435 293 142 

3 a VI-a A 253 253   - 

4 a VI-a B 115 30 85 

5 a VII-a A 669 204 465 

6 a VII-a B 654 278 376 

7 a VIII-a A 708 182 526 

8 a VIII-a B 639 413 226 

 Total absențe sem I 3576 1756 1820 



            Se observă că în clasele cu numărul mare de absenţe nemotivate au fost repartizaţi elevii Văduva 

Vasile şi Dăniloaia Petrică, repetenţi, dar care nu au mai frecventat cursurile în acest semestru, în ciuda 

demersurilor iniţiate de instituţie. S-au înregistrat situaţii de scăderea notei la purtare dar şi elevi cu situaţia 

şcolară neîncheiată la sfârşitul semestrului I, cauzate de dezinteresul unor părinţi faţă de relaţia şcoală-

familie, lipsa motivaţiei cu privire la absolvirea clasei a VIII-a.  

           Absenteismul este un pas periculos spre abandonul şcolar, de aceea trebuie preîntâmpinat acest lucru 

prin demersuri legale şi la timp. 

Nr. 

crt. 
Elevul Clasa 

Total 

absenţe 

Absenţe 

nemotivate 

Absenţe 

motivate 

Nota la purtare/ 

Observaţii  

1 Maxim Bogdan V B 250 142 108    -situaţie neîncheiată 

2 Văduva Nicolae VIIA 352 352    -       -situaţie neîncheiată 

3 Stratan Florina VII B 148 78 70 8 

4 Ungureanu Alexandru VII B 140 126 14 6 

5 Dăniloaia Petrică VIII A 216 211 5 

6 

 -situaţie neîncheiată 

6 Mariniuc Alexandru VIII A 132 115 17 6 

7 Popovici Simona  VIII B 205 183 22 

6 

  -situaţie neîncheiată 



II.c. Rezultate înregistrate de elevi la concursuri și competiții sportive; 

Moto: 

"Profesorul mediocru vorbeşte. Un bun profesor explică.  

Un profesor superior demonstrează. Profesorul măreţ inspiră."  

(William Arthur Ward) 

 Atât de blamatele competiţii şcolare „cu bani” desfăşurate la nivelul unităţii noastre, au avut girul 

părinţilor, care au susţinut financiar înscrierea la aceste concursuri. Astfel, colegii, elevii şi  părinţii au 

găsit o alternativă a unei evaluări la un alt nivel competiţional, mai ridicat faţă de cel impus de programa 

şcolară sau de nivelul claselor. Este ştiut faptul, că învăţământul românesc promovează valorile prin 

olimpiadele şcolare, de la care, elevii claselor din ciclul primar sunt excluşi, fiind inclusă în calendarul 

olimpiadelor şcolare doar olimpiada de educaţie civică la clasele a III-a şi a IV-a.  

 Atâta timp cât sumele vehiculate au fost înregistrate în fondul Asociaţiei de Părinţi „Artur Gorovei”, 

iar viramentele bancare s-au făcut prin intermediul acesteia, colegii organizatori au respectat cadrul 

legislativ, cu privire la circuitul banilor şi achitarea contribuţiilor către bugetul de stat. 

 

 



Nume cadrul 

didactic 

Nivelul 

concursului 

Număr de premii obținute 

Locul I Locul II Locul III Mențiune 

Benke Carmen Național 48 14 - 1 

Vasilache Maria Național 59 18 11 3 

Tofan Victor Național 20 2107 1 5 

Negre Simona Național 24 13 4 6 

Oșlobanu Mariana Național 23 10 12 8 

Prisacariu Daria Național 3 8 8 20 

Ștefan Florentina Național 6 23 8 6 

Negre Adriana 
Internațional 25 7 1 - 

Național 20 17 20 13 

Triși Alexandrina 
Național 7 7 14 23 

Local - 2 - - 

Pavăl Luminița Național 5 4 1 5 

Tofan Mioara 

Național 13 17 10 12 

Judeţean  2 2 - - 

Local 4 - - - 

Clipa Dumitrița 
Internațional 16 2 - - 

Național 22 37 26 11 

Ilincăi Daniela Național 36 24 28 20 

Total: 287 210 144 133 
Rezultatele sunt prezentate de  

d-na prof. Adriana Negre: 



La ciclul gimnazial, rezultatele concursurilor, sunt centralizate de  d-na prof. Tocănel Alexandra: 

Nume cadrul 

didactic 

Nivelul 

concursului 

Număr de premii obținute 

Locul 

I 

Locul 

 II 

Locul 

III 
Mențiune 

Crăciun Dana 
Național 4 1 9 21 

Judeţean        2 

 Paduraru Simona Național 2 3 5 17 

Balaci 

Gheorghiţa 
Național       3 

Haidău Adelina Judeţean    1   2 

Tocănel 

Alexandra 

Național-

locala 
2 2     

Tănasă Ionuţ 
Național-

locala 
2 2     

Total: 10 9 14 45 



Rezultate înregistrate de elevii şcolii la olimpiadele – faza pe localitate, ce au permis 

promovarea la etapele următoare sunt: 

olimpiada de biologie:  

o  Șoldănescu Teona, clasa a VII-a A, prof. Livinţi Liliana; 
 

olimpiada  de limbă, comunicare și literatură română: 

o Gherman Lavinia, clasa a VIII-a B, prof. Crăciun Dana; 

o Șoldănescu Teona, clasa a VII-a A, prof. Crăciun Dana; 

o Radu Claudia, clasa a V-a A,          prof. Păduraru Simona; 

 

olimpiada de cultură civică: 

o Gherman Lavinia, clasa a VIII-a B,  prof. Scripcaru Iuliana; 

o Gheaţă Patricia, clasa a VIII-a B,    prof. Scripcaru Iuliana; 

 

olimpiada de lb. engleză: 

o    Bucovineanu Cristian, clasaa VIII-a A, prof. Nisioi Brînduşa; 

 

Colegilor şi elevilor:  



Moto: 

"Scopul învăţăturii este evoluţia, iar minţile noastre, spre deosebire 

de trupuri, continuă să crească toată viaţa."  

(Mortimer Adler) 



III.a. Cursuri de formare profesională 
 

           Situaţia a fost realizată de responsabila acestei comisii, d-na prof. Trişi Alexandrina. 

 

CADRUL DIDACTIC 

 

CURSUL 

  

 

PERIOADA 

 

CREDITE 

Benke Carmen Elena  Managementul instituţiilor educaţionale; 7.11-21.12 2014 60 

Benke Carmen Elena 

Tofan Victor 

Vasilache Maria 

„Abilitatea curriculară a cadrelor didactice din învățământul 

primar pentru clasa pregătitoare”; 

Sept. 2014 -   

 

Vasilache Maria  

 „Utilizarea situațiilor reale în formarea competențelor cognitiv 

instrumentale în lecțiile de matematică și explorarea 

mediului”; 

21 noiembrie 

2014 

- 

  

Prisacariu Daria  

Ştefan Florentina  

Tanasă Bogdan 

Consiliere şi orientare şcolară; 

  

Noiembrie-

decembrie 2014 

- 

 

Parfene Arsineta  

Proiect POSDRU ID 137127;  „ACCES LA SUCCES - Program 

inovator de pregătire suplimentară a elevilor pentru evaluarea 

naţională”; 

noiembrie-

decembrie 2014 

 

3 

Tocănel Alexandra Curs de sah; Decembrie   - 

 

Crăciun Dana  

-Managementul instittuţiilor educaționale;  

-Corpul național de experți în management educațional, seria a 

VII-a; 

4.08-6.09. 2014 

08-09. 2014 

60  

Stratulat Ana  Echivalarea studiilor cu ciclul I de studii universitare de licență- 

Universitatea Piteşti; 

30.09.2014   

Tărăboi Iulia-Mariana Curs accesare fonduri europene; XI.2014   



III.b. Simpozioane/seminarii - la care au participat următorii colegi: 

- Prof. Benke Carmen Elena - Simpozion Internaţional „Metode tradiţionale şi moderne folosite în 

activitatea didactică” (29 ianuarie 2015); 

- Prof. Oşlobanu Mariana şi prof. Prisacariu Daria - Simpozionul naţional CCDG –Bucureşti (11 X.2014); 

- Prof. Livinţi Liliana – la 2  ateliere de lucru regionale/seminarii  desfăşurate la Iaşi în cadrul 

proiectelor POSDU ale ARACIP; 

III.c. Mastere 

-  Prof. Negre Adriana şi prof.  Negre Simona – Facultatea de Drept-Universitatea Nicolae Titulescu-

anul al II-lea;  

- Prof. Ciornei Alina – USV: Cultură şi civilizaţie britanică in contextul globalizării; 



IV. RESPONSABILITĂŢI ŞI ACTIVITĂŢI ALE 

PERSONALULI DIDACTIC 

Moto: 

„Toate felurile de muncă îşi au pitorescul lor.  

Un om care munceşte e întotdeaauna interesant...  

Orice om care munceşte e nobil. În muncă e sănătatea,  

cinstea, puterea şi farmecul vieţii.”   

 

(Alexandru Vlahuţă) 



IV.a.  Responsabilități și activități desfășurate la 

nivelul comisiilor metodice și a ariilor curriculare 

IV.a.1. Lecții demonstrative 

- Prof. Gheorghiţa Balaci - Numere naturale, clasa a V-a A, decembrie 2014; 

-    Prof. Ana Arcip - Substanţe anongarnice cu utilizări practice-procese chimice,  

                lucrări de laborator, clasa a VIII-a B, ianuarie 2015; 

- Prof. Dumitrița Clipa - Matematică, clasa a IV-a B, octombrie 2014; 

- Prof. Simona Negre – Emoţiile, Dezvoltare personală, clasa I B, decembrie 2014; 

- Prof. Haidău Adelina - Credințe și valori în sec. XXI, clasa a VIII-a B, ianuarie 2015; 

 



- Prof. Dana Crăciun -  Textul argumentativ în clasele  gimnaziale, decembrie 2014; 

-    D-nele prof. Gheorghiţa Balaci, Ana Arcip, Liliana Livinţi, Ana Stratulat: Studiu privind Evaluarea iniţială şi 

măsurile remediale la disciplinele: matematică, fizică, biologie, chimie  (X.2014); 

-    Prof. Liliana Livinţi: Natura, premisă a interdisciplinarităţii –predarea biologiei din perspectiva 

inteligenţelor multiple(XI.2014); 

-   Prof. Marghioala Tofan: Tehnologii moderne de abordare a interdisciplinarităţii în orele de educaţie 

  tehnologică (XII.2014); 

- Prof. Ana Stratulat: Educaţia copiilor cu nevoi speciale –o necesitate a şcolii de azi (I.2015); 

- Prof. Maria Vasilache: Necesitatea corectării și prevenirii tulburărilor de limbaj, (X.2014); 

-   Prof. Mioara Tofan: Interdisciplinaritate şi creativitate în organizarea activităţilor extracurriculare; 

- Prof. Victor Tofan: Educația muzicală la clasa pregătitoare (XII.2014); 

- Prof. Dumitrița Clipa: Consilierea părinților, cerință imperativă a învățământului actual (I.2015); 

- Prof. Carmen Benke: Managementul instituțiilor educative (I.2015); 

- Prof. Daniela Ilincăi: Rolul ședințelor cu părinții în reglarea relației profesor-elev (XII.2014); 

- Prof. Simona Negre: Competențe în comunicare (I.2015); 

- Prof. Florentina Ştefan: Tratare diferenţiată la CLR şi MEM clasa a II-a (X.2014); 

- Prof. Adriana Negre: Bariere şi dificultăţi în comunicare (X.2014); 

-    Prof. Alexandrina Trişi: formare continuă: Educația încotro? Tendințele actuale ale sistemului de 

  învățământ românesc (X.2014); 

-    prof. Luminiţa Pavăl: Activităţi practice ale elevilor din ciclul primar în muzee de artă-susţinut în 

  cadrul Consiliului Muzeului de Artă „Ion Irimescu”; 

- prof. Mirabela Apopii: Mișcarea și tempoul în muzică, (X.2014); 

-   prof. Iuliana Scripcaru: Educația economică în gimnaziu – opțional cu multiple valențe 

  educaționale, (I.2015); 



IV.a.3. Parteneriate și proiecte educaționale 
- Prof. Dana Crăciun  

o Școala Gimn. ,,Pr. Ghe. Săndulescu", jud. Neamț, CCD Neamț,  ISJ Neamț -concurs național de creație plastică și literară  ,,Simfonie de toamnă"; 

o Școala Gimn. Prisacani, jud. Iași, Centru Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog  Iași, -concurs județean ,,Fii conștient, drogurile 

îți opresc zborul!" CAEJ Iași, poziția 166, domeniul ,,Educație civică-Educație pentru securitate personală"; 

o Școala Gimn. Nr.2 Motru, jud. Gorj, concurs național de creație literară  ,,Toamna prin ochi de copil", CAER 2014, poziția 586; 

o Asociația Educativă Genius – Concursul național „Evaluare în educație ", limba română; 

o Fundația ,,Paralela 45" - Concursul național ,,Comper", limba română; 

o Fundația Kogaion-concursul național ,,Euclid", limba română; 

o SC IMPRESART  COMPANY-Teatrul Fantezia, Brăila; 

- Prof. Nisioi Brînduşa: 

o Convenţie de colaborare cu Foreign Language Centre, Iaşi; 

- Prof. Păduraru Simona 

o Fundația ,,Paralela 45"; 

o Concursul Național ,,Comper", limba română;  

o Fundația Kogaion- Concursul Național ,,Euclid", limba română; 

- Prof. Carmen Benke: 

o GPP “ Pinocchio”, Fălticeni în activitatea “Pe drumul cunoaşterii”; 

o Acord de parteneriat cu Clubul Copiilor, Paşcani; 

o Grădinița Specială Fălticeni; 

o Şcoala de Artă “Sergiu Celibidache”, Roman, în cadrul Proiectului naţional  “ Culori, bucurii, sărbători”; 



- Prof. Daniela Ilincăi: 

o „Un mediu sigur, într-o şcoală sigură”- parteneriat cu Jandarmeria Fălticeni; 

o „Cercul de creaţie”- parteneriat cu Clubul Copiilor şi Elevilor Fălticeni; 

- Prof. Mariana Oşlobanu: 

o Parteneriat cu biblioteca şcolii; 

- Prof. Daria Prisacariu:  

o „Lumea minunată a cărţilor”- Biblioteca Municipală şi biblioteca şcolii; 

- Prof. Florentina Ştefan: 

o „Eco-şcoala”; „Cu dragoste pentru aproapele nostru”; „Să spunem NU violenţei”; „Săptămâna educaţiei globale”- Securitatea alimentară; 

- Prof. Adriana Negre: 

o Acord de parteneriat  cu Asociaţia IDEE pentru derularea proiectului Dezvoltarea competenţei de comunicare in limba maternă a elevilor din 

învăţământul primar pe baza unor analize personalizate realizate cu instrumente informatice–Concursul Canguraşul Explorator-

nr.757/29.10.2014; 

o Concursul Poveştile Cangurului-nr.7826/22.12.2014; 

- prof. Alexandrina Trişi:  

o Parteneriat la nivel de unitate şcolară cu Fundaţia „Paralela 45” organizatoarea concursurilor COMPER  la lb. Română şi Matematică; 

o parteneriat în cadrul programului Internaţional GEW; 

o parteneriat în cadrul proiectului educațional ECOlimpiada Elevilor, Ediția a III-a,derulat de Eco-Rom Ambalaje în parteneriat cu Ministerul 

Educației Naționale; 



- Maria Vasilache, Mioara Tofan, Victor Tofan: 

o Grădinița Specială Fălticeni;  Grădinița PP Pinocchio; Poliţia  Municipiului Fălticeni; Muzeul de Artă ,,Ion Irimescu” Fălticeni; 

o Clubul Copiilor Paşcani, 

o Şcoala de Artă Roman, jud Neamţ, 

o Şcoala Gimnaziala „Aurel Vlaicu” Feteşti; 

o Teatrul Municipal Bacovia-Bacău; 

o Asociaţia ”Arta şi viaţa” Galaţi; 

o Centrul de Voluntariat Sigur.Info Galaţi al Organizatiei Salvaşi Copiii Romania; 

o Şcoala de Artă „Sergiu Celibidache”Roman; 

o Școala Gimnazială „Constantin Daicoviciu" Beriu, judetul Hunedoara; 

o Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Târgoviște, Dâmbovița; 

- Prof. Luminiţa Pavăl:  

o  „O punte îmtre micii artişti şi marii artişti”-Proiect parteneriat între Şcoala „Al. I. Cuza” şi Muzeul de Artă „Ion Irimescu”. Activităţi în cadrul acestui 

proiect: „Micul sculptor”- lecţie de sculptură în lut; Concurs “Micul artist” – concurs de promovare a talentelor copiilor din clasa a III-a C. 

-  Prof. Alexandra Tocănel şi prof. Ionuţ Tănasă: 

o „Sport –Toleranță- Performanță”; 

- Prof. Adelina Haidău: 

o „Artă și credință”  parteneriat cu Biserica „Adormirii Maicii Domnului”, Mănăstirea ”Sf. Gheorghe”, Biblioteca municipală; 

o „Sărbătoarea Nașterii Domnului în sufletul copiilor”; 

o „Sfintele Sărbători – momente de bucurie sfântă”-vizită la Biserica ”Adormirea Maicii Domnului”; 

- Prof. Alexandra Tocănel: 

o ”Ziua verde a Eco-școlilor din România”; 



- Prof. Brînduşa Nisioi, prof. Dana Crăciun, prof. Mirabela Apopii:  

  Glas de colindători –activitate la Primăria orașului Fălticeni;  

- Prof. Brînduşa Nisioi, prof. Dana Crăciun, prof. Simona Păduraru, prof. Luminiţa Pavăl, prof. Alexandrina Trişi, prof. 

Adriana Negre, prof. Carmen Benke, prof. Dumitriţa Clipa, prof. Maria Vasilache, prof. Simona Negre, prof. Mioara 

Tofan, Prof. Daria Prisacariu, prof. Florentina Ştefan, prof. Cepoi Oana, prof. Haidău Adelina, prof. Ionuţ Tănasă, 

prof. Mirabela Apopii; la Centrul Cultural ,,G. Vasiliu Birlic", Fălticeni activitatea Școala te face mare – spectacol 

realizat de ziua școlii,  

- Prof. Brînduşa Nisioi:   Nașterea Domnului; 

- Prof. Mirabela Ignat:   Chanter des noels;  

- Prof. Gheorghiţa Balaci:         Crăciun de poveste; 

- Prof. Liliana Livinţi:   E vremea colindelor;  

       Unirea- naţiunea a făcut-o!; 

 

IV.A.4.   ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE: SERBĂRI, SPECTACOLE 



- Prof. Mioara Tofan:   De Hallowen; Tradiții de Crăciun și de Anul Nou; 

-  Prof. Dumitrița Clipa:  De Hallowen; Serbare de Crăciun;  

- Înv. Viorica Buleu:  Serbare de Crăciun;  

- Prof. Daniela Ilincăi:  Balul toamnei; De vorbă cu Moş Crăciun; Mihai Eminescu- opera şi viaţa; 

- Prof. Simona Negre:  Balul personajelor de Halloween; Serbare de Crăciun;  

- Prof. Mariana Oşlobanu:  Serbare de Crăciun; 

- Prof. Daria Prisacariu: Carnavalul toamnei; Azi e ziua ţării mele!; Dăruind din suflet!; Eminescu…; 

- Prof. Florentina Ştefan:  Serbare de Crăciun; Simţim româneşte; Eminescu şi copiii; Uniţi în cuget şi simţiri;   

- Prof. Adriana Negre:  Serbare de Crăciun;  

- Prof. Alexandrina Trişi:   concursul de dans „Christmas dance”; serbarea de Crăciun– „Naşterea Domnului”;  

- Prof. Luminiţa Pavăl: Primiţi cu colinda?;  Micii artişti;  

- Prof. Adelina Haidău: Spectacol Anul comemorativ al Sf. Martiri Brâncoveni; 

- Prof. Maria Vasilache: În ghetuţa lui Moş Nicolae!; Iată, vin colindători!; Moment artistic închinat lui  

       Mihai Eminescu; 24 Ianuarie, zi de mare sărbătoare; 

- Prof. Victor Tofan:  Uite, vine  Moș Crăciun!; 

- Prof. Carmen Benke:  Serbarea toamnei; Serbarea de Crăciun; 



 

a) Referatul d-nei prof. Haidău Adelina: Rolul familiei în stimularea intersului copilului faţă de şcoală, XI. 2014; 

 

b)   Activităţi cu impact asupra elevilor colectivelor pe care le coordonează fiecare coleg: 

- prof. Dana Crăciun:     ,,Moara cu noroc" - spectacolul de teatru;   

- Prof. Brînduşa Nisioi:   Noul an de școală; 5 octombrie- Ziua Mondială a Educației; Să  fim toleranți cu 

       noi și cu ceilalți; 1 Decembrie- ziua națională;  Halloween; Săptămâna Educației 

       Globale-Igiena Alimentației; 

- Prof. Simona Păduraru:   Toamna în livadă; Ziua internațională a drepturilor copilului, 

   Ziua națională a României; Mihai Eminescu – poetul național; 

IV.A.5. COMISIA DIRIGINȚILOR-    d-na prof. Nisioi Brînduşa 



- Prof. Alina Ciornei:    Trick or Treat!; Letʼs go carolling!; 

- Prof. Mirabela Ignat:   Vizionarea piesei de teatru „ Prâslea cel voinic și merele de aur”; 

- Prof. Marghioala Tofan:     Confecţionarea şi depunerea de jerbe de ziua şcolii; 

- Prof. Carmen Benke:   Simfonia toamnei; Tricolorul; Desenăm cu ING; Ajutăm fetiţa cu chibrituri; 

- Prof. Victor Tofan:   Tricolorul- 1 Decembrie; Școala te face mare!; 

- Prof. Maria Vasilache:  Arta văzută prin ochii copiilor; Imnul ECO-logiştilor, Rolul și importanța alimentației;  

       AMICII,sunt prieteni oriunde!; 

- Prof. Mioara Tofan, prof. Dumitrița Clipa, înv. Viorica Buleu:  

 Săptămâna Educației Globale; Educație pentru siguranță; Ziua Drepturilor Copilului;   

  Tricolorul; Ziua Națională a României; Tradiții de Crăciun și Anul Nou; Moment Eminescu;  

  Unirea Principatelor Române; 

- Prof. Daniela Ilincăi:  Proiectul de Crăciun- 2 000 lei; 1 Decembrie – ziua naţională; De ziua ta, la mulţi ani,   

      prieten drag!; Dor de Eminescu; Învăţăm să ne protejăm viaţa-invitat ISU; Simulare în caz  

      de cutremur;  vizionarea de spectacole –„Pinocchio”, ,,Prâslea cel voinic la ...minte”, Ora de 

      circ; 



- Prof. Adriana Negre:  Hai la teatru!; 1 Decembrie-Ziua Naţională a României; Datini şi obiceiuri străbune; 24   

      Ianuarie-Ziua Unirii; 

- Prof. Alexandrina Trişi: „Lecţia de ştiinţe în aer liber”; Carnavalul toamnei; Halooween; Pe urmele Lizucăi; Sănătatea 

      mediului factor important în alimentaţia sănătoasă a omului; România dodoloaţă; Proiectul de 

      Crăciun,- 480 lei donaţii pentru copiii defavorizaţi; 

- Prof. Luminiţa Pavăl:  Ziua verde …la Fălticeni; “Amintiri din copilărie”- concurs;  

     Vizită la muzeul de artă „Ion Irimescu”; spectacole: ,Pinocchio”, ,,Prâslea cel voinic la   

     ...minte”; 

- Prof. Haidău Adelina: Sărbătoarea Nașterii Domnului în sufletul copiilor,  Micii iconari  

  Prof. Oana Cepoi    - expoziție în școală și Biblioteca orașului;”expoziție în școală și  Biblioteca orașului; 

- Prof. Clipa Dumitrița: „In natură”-drumeţie; „Culorile Toamnei”-concurs desene;  „Micii pictori”-concurs; 



- Prof. Simona Negre:   Hai la teatru!; 1 Decembrie-Ziua Nationala a Romaniei; 24  Ianuarie-zi de sărbătoare; 

- Prof. Mariana Oşlobanu:  Balul toamnei; 1 Decembrie; Eminescu şi copiii; 24 Ianuarie; 

- Prof. Daria Prisacariu:  Din nou la şcoală; Culorile toamnei; Râdem, glumim şi cu fructe ne hrănim; Micii sculptori- 

       Spectacol de magie; Dăruind din  suflet!; Ţara lui Moş Crăciun; Azi e ziua ţării mele mele; 

- Prof. Florentina Ştefan:  Spectacole:.,,Pinocchio”, ,,Prâslea cel voinic la ...minte”, Cu toţi copiii la circ; Ce înţelegem 

       prin  securitatea alimentaţiei; De  vorbă cu Toamna , în sala de clasă!;  Suntem ca indivizi un 

       cumul a ceea ce consumăm/mâncăm!; Ziua Verde a Eco – Şcolilor din România- plantare de 

       copăcei; acţiuni de voluntariat: Cu dragoste pentru aproapele nostru; Şi ei sunt ai noştri!!- 

       activitate la azilul de bătrâni, Fălticeni; Lumină din lumina cărţilor!; Protecţie Civilă - ,,Pro 

       vita!”;  ,,Minutul de lectură!”; 



IV.b.  Responsabilităţi extracurriculare- la nivel de şcoală 

NR. 

CRT. 

CADRUL DIDACTIC RESPONSABILITATEA / COMISIA 

1. Simona Păduraru  Evaluator la concursurile Euclid și Evaluare în Educație 

2. Dana Crăciun  Evaluator la concursurile Euclid și Evaluare în Educație 

3. Ana Stratulat Organizarea concursului Evaluare în matematică, et.I.-evaluator 

4. Balaci Gheorghiţa  Organizator şi evaluator al Concursului Euclid, et.I. şi et.II. 

5.  Dumitriţa Clipa 

 Daniela Ilincăi 

 Mariana Oşlobanu 

 Adriana Negre 

 Maria Vasilache 

 Mioara Tofan 

 Alexandra Tocănel 

 Daria Prisacariu 

Supraveghetori şi evaluatori ai concursurilor şcolare desfăşurate 

la nivel de instituţie; 



IV.c.  Responsabilități la nivel de inspectorat 

NR. 

CRT. 

CADRUL DIDACTIC RESPONSABILITATEA / COMISIA 

1. Simona Păduraru  Evaluator la Olimpiada de limba română, etapa locală; 

Evaluator la Olimpiada de lingvistică, etapa județeană;  

 

2. Dana Crăciun  Evaluator la Olimpiada de limba română, etapa locală; 

Corpul național de experți în management educațional; 

 

3. Brîndușa Nisioi Evaluator la Olimpiada de limba engleză, etapa locală; 

 

4. Stratulat Ana Responsabil Cercului pedagogic al profesorilor de matematică, zona Fălticeni, nr.2; 

Responsabil cu organizarea Olimpiadei de matematică, etapa locală; 

5. Livinţi Liliana   Membru în Comisia de organizarea şi evaluare a Olimpiadei de bilogie, etapa locală; 

 

6. Ştefan Florentina        Responsabila cercului pedagogic Clasa a II a , Zona A; 

 

7. Negre Adriana        Secretar al Cercului Pedagogic, grupa 35, A; 

8. Trişi Alexandrina  Membru al corpului național de experți în management educațional;  

Membru al Consiliului  consultativ pentru învăţământ primar din cadrul Inspectoratului Școlar 

al Județului Suceava; 
Responsabilul Cercului Pedagogic – 35 A, zona Fălticeni, clasele a III-a; 

9. Ilincăi Daniela Membru al corpului național de experți în management educațional;  

Membru al Consiliului  consultativ pentru implementarea descentralizării instituționale din 

cadrul Inspectoratului Școlar al Județului Suceava; 

10. Scripcaru Iuliana Responsabil al Cercului profesorilor ce predau cultură-civică în zona Fălticeni; 

 

11. Benke Carmen  Evaluator ARACIP 



Moto: 

„Viaţa n-a dat nimic muritorilor, fără mare trudă.” 

(Horatius) 

V.   RESPONSABILITĂȚI ȘI ACTIVITĂȚI LA 

NIVELUL COMISIILOR FUNCȚIONALE LA 

NIVELUL ȘCOLII 



S (PUNCTE TARI) W (PUNCTE SLABE) 

- O bună colaborare la nivelul comisiei 

metodice, profesorii dovedind spirit de echipă 

printr-un schimb permanent de informații; 

- Realizarea unei pregătiri suplimentare cu 

elevii; 

  

- Scăderea interesului pentru lectură a unor 

elevi;  

- Acumularea unor absențe nemotivate; 

O (OPORTUNITĂȚI) T (AMENINȚĂRI) 

- Crearea de noi strategii în procesul de 

predare-învățare; 

- Stimularea creativității profesorilor și 

elevilor prin folosirea tehnologiilor informatice; 

- SCĂDEREA NUMĂRULUI DE ELEVI;  

- Deteriorarea relației părinte-profesor-elev în 

unele cazuri. 

 

S (PUNCTE TARI) W (PUNCTE SLABE) 

-o foarte bună pregătire a metodică şi 

ştiinţifică a cadrelor didactice; 

  

-80% dintre membrii ariei curriculare se 

află la limita superioară a perioadei 

active în învăţământ; 

O (OPORTUNUTĂŢI) T (AMENINŢĂRI) 

-40% au responsabilităţi la nivelul ISJ 

Suceava: Stratulat Ana, Livinţi Liliana; 

-interesul scăzut al părinţilor pentru 

educarea copiilor; 



S (PUNCTE TARI) W (PUNCTE SLABE) 

• Stimularea muncii pe echipă, bazată pe colaborare; 

• Generarea de idei noi prin combinarea cunoştinţelor 

simple şi cunoscute cu cele complexe şi necunoscute; 

• Utilizarea surselor diferite de informare – instrument 

necesar  atât pentru cadre didactice cât şi pentru 

elevi;  

• situația la învățătură este bună, dar există și câțiva 

elevi cu probleme de adaptare; 

• nu există tendințe de neșcolaritate sau abandon 

școlar; 

 

• Unele cadre didactice nu răspund cu promtitudine 

solicitărilor prevăzute în fişa postului, situaţia existentă 

provocând uneori disfuncţii  în respectarea termenelor, în 

respectarea limitelor impuse de codul deontologic de 

comportament, în manifestarea unei atitudini 

corespunzătoare faţă de implicarea alături de ceilalţi colegi 

în munca echipei din care fiecare face parte. 

• nu există colaborare între comisiile metodice de la nivelul 

școlii; 

• nu sunt generalizate întotdeauna experiențele pozitive sau 

când se încearcă, aceastea nu au rezonanța potrivit 

O (OPORTUNUTĂȚI) T (AMENINȚĂRI) 

Majoritatea cadrelor didactice participante sunt 

absolvenţi de studii superioare şi masterat, aducând 

un plus de calitate în desfăşurarea activităţilor 

metodico-ştiinţifice dar şi discuţiilor/dezbaterilor 

iniţiate pe marginea activităţilor urmărite; 

Ultimele modificări în structura şi planul cadru al  

învăţământului  primar sunt de natură a aduce nesiguranţă 

cu privire la aplicarea corespunzătoare a acestora de către 

fiecare cadru didactic în parte; 

migrația elevilor după terminarea clasei a IV a către alte 

școli din localitate; 

• Comisia metodică de la clasele pregătitoare şi a IV-a – prof. Mioara Tofan; 

• Comisia metodică de la clasele I, a II-a şi a III-a           – prof. Alexandrina Trişi; 
 



Comisia diriginţilor – prof. Brînduşa Nisioi 

S (PUNCTE TARI) W (PUNCTE SLABE) 

Consolidarea parteneriatului dintre şcoală, 

părinţi şi alte instituţii la nivel local (primărie, 

biserică, jandarmerie). Implicarea părinţilor în 

mod activ şi constructiv în sprijinirea actului 

educaţional.  

Dezinteresul unor profesori diriginţi şi lipsa de 

implicare în activităţi extraşcolare 

O (OPORTUNUTĂȚI) T (AMENINȚĂRI) 

Creşterea interesului părinţilor ca parteneri 

esenţiali ai educaţiei, în asigurarea progresului 

şcolar al elevilor, prin sprijinul şi controlul 

obiectiv al acestora în toate circumstanţele. 

Comunicarea deficitară a unor cadre didactice cu  

părinţii elevilor din clasele coordonate de aceştia. 

  



 O foarte bună pregătire a metodică şi ştiinţifică a cadrelor didactice; 

 O bună colaborare la nivelul comisiei metodice, profesorii dovedind spirit 

de echipă printr-un schimb permanent de informații; 

 Realizarea unei pregătiri suplimentare cu elevii; 

 Stimularea muncii pe echipă, bazată pe colaborare; 

 Generarea de idei noi prin combinarea cunoştinţelor simple şi cunoscute cu 

cele complexe şi necunoscute; 

 Consolidarea parteneriatului dintre şcoală, părinţi şi alte instituţii la nivel 

local (primărie, biserică, jandarmerie). Implicarea părinţilor în mod activ şi 

constructiv în sprijinirea actului educaţional.  

 

 



 Scăderea numărului de elevi;  

 Deteriorarea relației părinte-profesor-elev în unele cazuri; 

 Ultimele modificări în structura şi planul cadru al  învăţământului  primar sunt 

de natură a aduce nesiguranţă cu privire la aplicarea corespunzătoare a 

acestora de către fiecare cadru didactic în parte; 

 Migrația elevilor după terminarea clasei a IV a către alte școli din localitate; 

 Slaba comunicare cu părinţii are ca rezultat, fenomenul de migraţie al elevilor 

. 

  

 

 



Concluzii: Responsabilii dau dovadă de seriozitate în întocmirea materialelor 

necesare organizării, proiectării şi desfăşurării unei activităţi metodice riguroase. Ca 

aspect pozitiv, remarc obiectivitatea analizei activităţii din comisiile amintite, iar la 

polul opus, sintetizez deteriorarea relaţiei profesor-elev-părinte, ce trebuie îmbunătăţită. 

Cei care trebuie să iniţieze acest demers, sunt cadrele didactice. Este posibil ca un 

părinte să renunţe la colaborarea cu un profesor, mutându-şi coplilul la altă şcoală, sau 

reclamându-l, sau chiar fiind complice la a renunţa la serviciile şcolii; însă, acelaşi 

coleg nu poate să-şi exerseze meseria înafara relaţiei cu elevii şi implicit cu părinţii 

acestora.  

Trebuie analizată cu mai mare atenţie relaţionarea cu ceilalţi actori implicaţi în 

actul educaţiei, atât de necesari în a ne atinge succesul profesional. 



V.b. Comisia vizând ritmicitatea notării la clasele V- VIII- prof. Haidău Adelina 

Pericolele sesizate de responsabila acestei comisii:  

- poate să scadă interesul elevilor pentru disciplina/disciplinele respective;  

- obţinerea unor rezultate slabe la învăţătură pentru elevii  la care evaluarea nu se 

realizează continuu;  

- lipsa unei participări active a elevilor în timpul orelor de curs.  

 

 Aspectele pozitive sunt:  

 + existenţa unui număr redus de colegi care nu respectă principiile unei evaluări 

ritmice.  

De menţionat, că notarea trebuie să fie clară, transparentă, pentru a evita 

situaţiile ce poate declanşa cazul de fi contestată notă acordată, situaţie stipulată şi 

aprobată de noul ROFUIP. De aceea, o dată în plus, comunicarea cu elevul şi 

părinţii acestuia este imperios necesară. 



V.c. Comisia privind prevenirea şi combaterea violenţei şcolare- responsabil prof. CRĂCIUN DANA 

Raportarea este realizată în conformitate cu Planul Operațional privind reducerea fenomenului violenței în 

mediul școlar, respectând obiectivele acestuia: 

 

1. Cunoașterea  și aplicarea legislației în vigoare referitoare la asigurarea protecției unităților școlare, a 

siguranței elevilor/a personalului didactic și la prevenirea /combaterea actelor de violență în școală: 

 

2. Crearea unui sistem de comunicare eficientă între școală, autorități și familie, cu scopul identificării, 

monitorizării și prevenirii actelor de violență  prin implicarea tuturor factorilor; 

 

3. Implicarea cadrelor didactice, a elevilor și a celorlalți factori decizionali în realizarea acțiunilor concrete 

de prevenire și combatere a violenței în mediul școlar; 
 





Nr. crt. Numele cadrului didactic Clasa Ore efectuate 

1. Negre  Adriana III A 27 

2. Tofan      Mioara IV A 25 

3. Ștefan  Florentina II B 18 

4. Prisacariu  Daria  II A 15 

5. Pavăl  Luminița  III  C 11 

6. Negre  Simona  I  B 10 

7. Triși   Alexandrina  III  B 9 

8. Clipa  Dumitrița  IV B 8 

9. Buleu  Viorica  IV C 8 

10. Oșlobanu  Mariana  I C 7 

11. Vasilache  Maria  P C 4 

12. Benke Carmen  P A 1 

13. Tofan  Victor P B 1 
    TOTAL = 144  DE ORE 

A) Ciclul  primar 

- responsabil prof. CRĂCIUN DANA 
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Nr. 

Crt. 

Numele și prenumele 

cadrului didactic 

Obiectul  Nr. de ore 

efectuate 

1. Stratulat  Ana  Matematică  14 

2. Arcip  Ana Fizică 12 

3. Balaci Gheorghița  Matematică 8 

4. Scripcaru  Iuliana  Ed. civică/istorie 4 

5. Nisioi  Brîndușa  Limba engleză 5 

6. Haidău  Adelina  Religie  1 

7. Păduraru  Simona  Limba română 6 

8. Crăciun Dana  Limba română 6 

    TOTAL = 56 DE ORE 

B) Ciclul  gimnazial 



V.e. Comisia privind completarea documentelor şcolare 

Puncte tari: 

●seriozitatea și profesionalismul majorității cadrelor didactice, acestea completând  în mod frecvent și corect documentele; 

Puncte slabe: 

● ore neconsemnate în condică, la sfârșitul semestrului I; total: 55 de ore (21 la ciclul primar, 34 la ciclul gimnazial); 

● diferite erori semnalate în ceea ce privește completarea cataloagelor de către profesorii de la învățământul primar, dar și de către 

profesorii diriginți: 

- completarea greșită a rubricii destinată limbii străine; 

- lipsește semnătura cadrelor didactice coordonatoare a colectivelor de elevi de la sfârșitul catalogului; 

- încă mai există notări în creion (medii semestriale), deși astfel de completări sunt eronate; 

- există note și absențe consemnate în rubrica pentru semestrul al II-lea; 

- lipsește semnătura directorului în cazul unor greșeli de calcul a mediilor; 

- în cazul copiilor retrași în timpul semestrului nu sunt notate și numerele de înregistrare ale cererilor depuse de către părinți  

în acest scop. 

- responsabil prof. CRĂCIUN DANA 



V.f. Comisia Eco-Şcoala – responsabil prof. PRISECARIU DARIA 

Se pot sintetiza în următoarele puncte:  

- mobilizarea deficitară de la debutul programului; 

-  trebuie echilibrată cu implicarea mai activă în cel de-al doilea semestru, deoarece trebuie asigurată 

taxa de participare din surse proprii;  

- dacă implicarea copiilor în a demonstra calităţi civice prin colectarea selectivă a deşeurilor a fost 

modestă, acţiunea trebuie să cunoască o mobilizare mai susţinută prin acţiuni concrete şi nu 

declarative, sau pe hârtie.  

- Implicarea în proiectul demarat de Primăria municipiului: ORAŞUL RECICLĂRII; 

 

 Ca proiectul să fie un succes, trebuie o implicare activă şi susţinută a tuturor elevilor claselor din 

şcoală. Abia atunci, proiectul şi-a atins scopul, când comportamentul devine automatism, nemaifiind 

nevoie de control şi terţi iniţiatori ai demersurilor ecologice.  



V.g. Comisia privind comunicarea şi promovarea imaginii şcolii –   prof. ALINA CIORNEI 

Publicarea performanţelor şcolare şi acţiunilor 

desfăşurate de elevii cu care ne mândrim,  în 

presa scrisă şi cea online, se regăsesc în 

paginile publicaţiilor locale şi judeţene: 

Cronica de Fălticeni, Ziarul de pe Net, 

Monitorul de Suceava, Crai Nou. 

 Mediatizarea s-a făcut prin postarea, 

în timp real, a informaţiilor pe site-ului 

instituţiei (care este oglinda şcolii). 

Astfel se poate spune că sunt clase 

inexistente - din acest punct de vedere: 

CP B, I B, IV B, IV C, V A şi V B.  

 Celor ce  ne-au sprijinit în a face 

cunoscute rezultatele şi activităţile 

noastre,  

MULŢUMIRI! 



V.h. Comisia cu programe de colaborare europeană – prof. Ciornei Alina 

S (PUNCTE TARI) W (PUNCTE SLABE) 

  

- Participarea la informările și atelierele de lucru ale 

Agenţiei privind Programul Erasmus+; 

- Lansarea clubului Europa Casa Noastră în școală; 

  

- Lipsa de formare şi experienţă  în iniţierea, proiectarea, 

implementarea programelor de parteneriat internaţional; 

- Implicarea unui număr redus de colective de elevi și 

cadre didactice în derularea activităților clubului Europa 

Casa Noastră  

O (OPORTUNUTĂȚI) T (AMENINȚĂRI) 

-Posibilitatea de obținere prin mobilităţi şi proiecte a 

resurselor financiare necesare formării profesionale sau 

derulării de activități pentru îmbunătăţirea activităţii 

educative din şcoală; 

-Programul Erasmus+ 

-Conservatorismul si rezistenţa la schimbare a unor cadre 

didactice privind aspecte cum sunt programele europene; 

-Puţine cadre didactice care cunosc limba engleză; 



V.i. Lectoratul cu părinţii – responsabil prof. Oşlobanu Mariana 

Tema lectoratului din 22.x.2014 a fost Motive şi cauze ale succesului şi insuccesului şcolar.  

În cadrul şedinţei s-a votat noua componenţă a Consiliului reprezentativ la nivel de şcoală, a fost prezentat raportul financiar 

al Asociaţiei Părinţilor „Artur Gorovei” aferent anului şcolar trecut de către doamna economist Tărăboi Iulia,  şi a fost propusă o 

nouă contribuţie a părinţilor în cadrul Asociaţiei, pentru anul şcolar în curs.  

D-na director adjunct, Crăciun Dana a expus câteva reguli de bază din Regulamentul de Ordine Interioară care vizează 

accesul părinţilor în şcoală şi regimul mijloacelor de comunicare (telefoane mobile etc.).  

De asemenea, am avut ca invitat pe reprezentantul Jandarmeriei Fălticeni, care a adus la cunoştinţă  părinţilor tendinţele de 

comportament antisocial în rândul elevilor de şcoală gimnazială, prezentând cazuri concrete în acest sens.  

Domnul profesor Tofan Victor a pregătit un material despre motivele şi cauzele succesului şi insuccesului şcolar sesizate la 

elevii de vârstă şcolară. 

La şedinţă au participat 42 de părinţi, 6 cadre didactice din corpul profesoral al şcolii. 



V.j. Compartimentul informatică – inf. Parfenie Arsineta 

Nr. 

Crt. 
Profesor Semestrul I 

1  Arcip Ana 18 

 2 Benke Carmen 2 

 3 Buleu Viorica 1 

 4 Ciornei Alina 16 

 5 Clipa Dumitriţa 3 

 6 Crăciun Dana 1 

 7 Haidău Adelina 5 

 8 Ignat Mirabela 6 

 9 Ilincăi Daniela 1 

 10 Livinţi Liliana 49 

 11 Nisioi Brînduşa 9 

 12 Oşlobanu Maria 10 

 13 Parfenie Arsineta 24 

 14 Pavăl Luminiţa 1 

 15 Păduraru Simona 6 

 16 Prisăcariu Daria 1 

 17 Ştefan Florentina 2 

 18 Tocănel Alexandra 4 

 19 Tofan Marghioala 3 

 20 Tofan Mioara 7 

 21 Tofan Victor 5 

 22 Trişi Alexandrina 1 

 23 Vasilache Maria 2 

  TOTAL  177 

Important:    Dotarea laboratorului cu  

- 1 videoproector  EPSON EB-X25, 

- 10 calculatoare noi şi reconfigurarea spaţiului,  

astfel că în semestrul al II-lea vor fi 20 de staţii de lucru  pentru 

elevi. 



V.k. Comisia P.S.I. – responsabil prof. Ştefan Florentina 

  În cursul semestrului I al anului şcolar 2014 -2015, comisia de 

Prevenire şi Stingerea  Incendiilor, precum şi Protecţia Civilă din cadrul 

şcolii şi-a desfăşurat  activitatea  conform graficului întocmit şi a urmărit 

atingerea obiectivelor propuse. Din fericire nu au avut loc incidente în 

cadrul unităţii. A existat o strânsă colaborare între cadrele didactice, 

managerul unităţii şi responsabilul comisiei P.S.I. şi P.C.    

  Diriginţii au prelucrat elevilor la orele de dirigenţie, diverse tematici 

cu privire la apărarea împotriva incendiilor /a cutremurelor, dar şi a altor 

dezastre naturale  sau calamităţi care pot apărea ca urmare  a producerii lor 

inopinate sau a  nerespectării reglementărilor în vigoare legate de aceste 

aspecte.  



V.l. Comisia  de Evaluare şi Asigurare a Calităţii -responsabil prof. Clipa Dumitriţa 

S
 

• Organizarea 
Comisiei de 
Evaluare şi 
Asigurare a Calităţii 
la nivel de școală şi 
realizarea 
Regulamentului de 
organizare şi 
funcţionare a 
CEAC;   

• Participarea 
resprezentanţilor 
comisiei în 
evaluarea anuală a 
cadrelor didactice; 

• Revizuirea 
procedurilor 
existente;  

• Personal didactic 
calificat 100%; 

• Pregătirea 
profesională a 
managerilor și a 
cadrelor didactice; 

w
 

• comisiei; 

• Existența elevilor 
dezinteresați de școală, 
datorită anturajului, 
absenței părinților 
plecați în străinătate; 

• CDȘ-ul nu satisface 
nevoile reale ale 
elevilor din școală; 

• Fondurile bănești nu 
sunt suficiente pentru 
diferite achiziții sau 
lucrări necesare în 
școală; 

O
 

• Existenţa unor 
experţi evaluatori 
ARACIP în rândul 
personalului 
didactic al școlii; 

• Existenţa unui 
climat de lucru şi a 
unor bune relaţii 
între membrii CEAC 
și restul Comisiilor 
din școală; 

• CDȘ-ul permite 
valorificarea 
calităților 
individuale; 

• Creșterea ponderii 
cadrelor didactice 
cu rezultate 
deosebite; 

T
 

• Continua modificare a 
Legii învăţământului ; 

• Scăderea numărului 
de copii din școală; 

• Uzura morală a 
echipamentelor IT; 

• Timpul liber limitat al 
părinților conduce la 
o slabă implicare în 
activitățile școlii; 



 V.m. CABINETUL DE ASISTENŢĂ 

PSIHOPEDAGOGICĂ 

Activităţi de consiliere în vederea 

observării şi depistării elevilor cu 

probleme emoţionale, familiale şi 

de adaptare şcolară:  

 Consiliere individuală: 74 elevi; 

 Consiliere de grup : 

 părinţi-elevi: 12 şedinţe; 

 elevi: 8 şedinţe 

 

Probleme identificate/soluţionate: 

 Comportamente agresive 

 Inadaptare şcolară 

 Orientare şcolară şi profesională 

 Adaptare curriculară 

 Evaluare psihosmatică 

 



D-na prof. Dana Crăciun 

V.n. Comisiei de acordare a 

burselor sociale 

S-au aprobat  28 de burse: 

  4 pentru motive medicale și  

 24 pentru condiții materiale 

precare  

în cuantum de 50 de lei, conform 

Hotărârii Consiliului Local Fălticeni  

nr. 121/26.09.2014 

V.o. Comisia de acordare a 

rechizitelor şcolare 

Beneficiarii sunt 57 de elevi din 

școală: 

 34 din ciclul primar 

 23 din ciclul gimnazial 

au fost beneficiarii pachetelor 

gratuite de rechizite destinate anului 

școlar 2014-2015. 

 



VI. ANALIZA SWOT 

I. Management 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

implicarea tuturor cadrelor didactice în comisii 

de lucru, funcționale, la nivelul școlii;  

aspecte pozitive evidențiate de către 

reprezentanții ISJ în urma inspecțiilor tematice 

efectuate; 

constituirea celor trei clase pregătitoare; 

crearea oportunităţii de a oferi spaţiul şcolii 

derulării unor competiţii şi concursuri şcolare, pe 

discipline; 

lipsa de reacție a responsabililor unor comisii când 

au de raportat situații, concluzii, analize; 

comunicare ineficientă între anumite cadre 

didactice și părinții din cadrul colectivelor pe care 

le coordonează; 

implicare deficitară a unor colegi în rezolvarea 

unor situații apărute în cadrul colectivelor; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

Comunicarea directă și în timp real cu diferite 

departamente din ISJ, Primărie şi alţi parteneri 

educaţionali; 

Cadre didactice tinere, cu disponibilitate în a se 

implica în activităţile derulate la nivelul şcolii şi 

de a colabora cu ceilalţi colegi; 

Neîncadrarea în costul standard; 

Pericolul comasării unor clase (a VI-a), cu efect 

asupra Proiectului de încadrare din anul şcolar 

2015-2016; 

lipsa de comunicare cu partenerii educaţionali, în 

vederea soluţionării situaţiilor critice la nivel de 

şcoală, permiţând crearea unei imagini negative a 

şcolii; 

  



II. Curriculum 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

promovarea unei oferte educaționale 

centrate pe interesele elevului; 

derularea unor proiecte educative ce 

implică un număr ridicat de colegi și 

elevi; 

nivel scăzut al pregătirii inițiale a 

elevilor; 

  

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

interes ridicat din partea cadrelor 

didactice  pentru formarea continuă; 

disponibilitatea cadrelor de la catedra 

de limba română și matematică pentru 

a asigura pregătirea suplimentară a 

elevilor ce vor susține evaluarea 

națională; 

  

lipsa implicării unor cadrelor didactice 

în activități recuperatorii prin aplicarea 

de programe remediale pentru elevii cu 

situații scăzute la învățătură; 

număr redus de ore de pregătire 

suplimentară la disciplinele cu mulţi 

corigenţi (.....), ca măsură de prevenire 

a acestei situaţii; 



III. Resurse umane 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

disponibilitatea unor cadre didactice şi a elevilor de a fi implicate în 

proiecte și parteneriate educaționale; 

colegi ce fac parte din corpul metodiștilor, al Consiliului consultativ și 

Corpul național de experți în management educațional; 

Implicarea cadrelor didactice pentru pregătirea elevilor ce vor susține 

evaluări naționale (clasele 2, 4, 6, 8); 

Părinţi ce susţin participarea copiilor dispuşi spre un efort intelectual 

ridicat, la competiţii şcolare, asigurând resursele materiale necesare; 

  

Familii ale elevilor cu resurse financiare minime; 

crearea premiselor de a accepta elevi cu reale probleme de 

adaptare și carențe în actul instructiv-educativ, datorită 

numărului redus de elevi la nivel de școală, chiar dacă nu au 

certificate ce atestă că fac parte din categoria elevilor cu CES; 

lipsa de disponibilitate a unor colegi, de a participa la lectoratul 

cu părinţii (o întâlnire/semestru); 

dificultăţi întâmpinate de unii colegi în a relaţiona cu unele 

colective de elevi, aducând un mare deserviciu întregului corp 

profesoral; 

  

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 lipsa de popularizare în rândul părinților a activităților derulate în 

școală, prin evitarea convocării acestora la lectoratele cu părinții 

unde se  promovează activitățile  Asociației de Părinți „Artur 

Gorovei”; 

Atragerea unui număr tot mai mare a copiilor din alte circumscripții și 

din localități limitrofe; 

lipsa de interes a unor părinți in urmărirea programului elevilor 

și a pregătirii; 

colective de elevi subefectiv: CP A, CP B, I B, I C, II Bşi IV C și 

TOATE CLASELE DE GIMNAZIU; 

Cadre didactice care întârzie  (constant) la ore; 

  



IV. Resurse materiale 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

asigurarea calității tuturor serviciilor furnizate de școală și 

utilizarea eficientă a resurselor pentru susținerea priorităților 

educaționale;  

Dotarea cu 11 calculatoare şi 2 videoproiectoare noi; 

Reparaţia parchetului din sala de sport şi a sălii destinate 

vestiarului;  

Alocarea sumelor necesare pentru dotarea vestiarului cu un dulap; 

Văruirea vestiarului de la sala de sport; 

Reparaţia şi asigurarea firelor de la tabloul electric, de la corpul B; 

Implementarea la nivelul şcolii a proiectului ministerial „Internet 

pentru şcoala ta”; 

existența bibliotecii într-un spațiu necorespunzător; 

manuale noi în număr redus, datorită lipsei de fonduri; 

  

OPORTUNITATI AMENINTARI 

implicarea reprezentanților Consiliului Local în demararea și 

finalizarea unor reparații; 

implicarea reprezentanților părinților în  viața școlii, în vederea 

susținerii reparațiilor/modernizărilor necesare; 

acces informaţional nelimitat; 

promovarea și recompensarea copiilor cu rezultate deosebite 

obținute la olimpiade; 

costurile ridicate de transport și întârzieri în ce privește 

decontarea navetei elevilor din mediul rural; 

pagube înregistrate constant prin deteriorarea plaselor de gard, 

ce trebuie frecvent înlocuite, în urma tăierii de către copiii ce 

vin să se joace pe terenul de sport, după-amiaza; 

slaba finanțare ce revine școlii (salarizare și investiții) prin 

aplicarea formulelor standard de calcul per/elev; 



V. Proiecte și parteneriate 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

desfășurarea unei game variate de activități 

extracurriculare în parteneriat cu partenerii locali și 

naționali; 

Acțiuni cu implicarea colectivului de elevi al școlii prin 

activitățile cu impact pozitiv, promovate de Consiliul 

Elevilor, de la nivelul școlii; 

Lipsa unor sponsorizări ce să ne permită 

recompensarea tuturor copiilor cu performanțe; 

Insuficienta implicare a elevilor în campania de 

colectare selectivă a deșeurilor;  

Slaba promovare pe site-ul școlii de 

www.alicuza.falticeni.ro  a activităților derulate; 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

Continuarea proiectelor ce au avut un feed-back pozitiv; 

Apariții în mass-media a rezultatelor obținute de elevii 

școlii și de promovare a acțiunilor la care au luat parte 

(„Cronica de Fălticeni”, „Ziarul de pe Net”, „Monitorul de 

Suceava”, „Obiectiv”, Radio AS); 

 

implicarea în organizarea unor proiecte educaționale 

vizează și o componentă materială; 

dezavantajul creat de programele școlare încărcate 

ce nu permit dezvoltarea componentei educative la 

nivelul dorit;  
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Cu toate acestea  

vă mulţumesc vouă,  

tuturor pentru 

dăruire, 

 suport şi înţelegere  

atunci când 

problemele 

şcolii primează şi ne  

cer disponibilitate,  

colaborare şi  

profesionalism.  

     Semestrul abia 

început, deşi se anunţă 

încărcat, să ne fie plin de 

reuşite, împliniri şi să ne 

putem bucura de ele 

împreună. 



Şcoala Gimnazială 

“Al. I. Cuza” 

Fălticeni 

 

 

 

Semestrul al II-lea 

an şcolar 2014-2015  



Rezultate înregistrate la simularea EN 8… 


